
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة Prof. Peter Wien اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة Sara Farhan اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا. حنان علي حسني اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. حسن حممد صاحل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. خليل ابراهيم عبداهلل النعيمي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. دياري صاحل جميد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. ساجده حممد زكي حممود اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. سهيلة جميد أمحد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. فائزه محزه عباس اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. فتحي سامل محيدي اللهيبي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. ليث شاكرحممود اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ن عبد اجمليدا.د. مقتدر محدا اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. ميسون ذنون العباجيي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. ناصرعبد الرزاق اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. نايف حممد شبيب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. نسيبة عبد العزيز عبداهلل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. نغم حممود اجلمايل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. وفاء عدنان محيد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.د. وئام عدنان عباس اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م. رجاء عبد االمري غافل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م. ليلى مناتي حممود اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م. حممود عطية فرحان اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م. هناء جاسم السبعاوي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة .م. هناء جاسم حممدا اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م. وفاء خالد خلف اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. امحد حسني عبد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. اسيل عبد الستار حاجم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. افاق جابر كاظم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. االء محزة دويلي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. السبطني صادق حسني اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. امل عباس جرب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. انعام حسني امحد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. إخالص حممد عيدان اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. بسام خلف سليمان احلمداني اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة طايس عبداملؤمن ا.م.د. بشرى اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. حسن زغري حزيم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. حسني ثاني رشك اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. حسني حبيب مصطفى العزي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. ذكاء متعب حسني اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. راحبة حممد خضري اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. رضية عبد الباقي خضر الدجيلي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. رغد عبد الكريم امحد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. رنا صالح طاهر اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. رنا عبد اجلبار حسني اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة العنبكي ا.م.د. سندس عبداهلل جدوع اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. سهاد خزعل جنيب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. صــالح كـاظم هــادي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. صهيب حممد ناصر اخلطيب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. علي أمحد حممد العبيدي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. علي قنرب الياس اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. غصون مزهر حسني اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. فاتن موفق فاضل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. فراس صاحل خضر اجلبوري اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. فردوس عبدالرمحن كريم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. فهد امسلم زغري الفجر اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. كاظم جواد امحد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. ملى عبدالعزيزمصطفى اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. حممود صاحل سعيد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. مصطفى هاشم عبدالعزيز اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. معتز عبداجلبار العبيدي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. مها سعيد محيد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. نادية صادق جميد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. نرباس فوزي جاسم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. نزارعلوان عبد اهلل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. نغم سالم ابراهيم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة باغا.م.د. هدى ياسني الد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. هناء شامل ضايع اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. وجدان عبد اجلبار محدي النعيمي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د. وفاء عبد اجلبار عمران حممد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د.عبداجلليل مزعل بنيان اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د.عروبة مجيل حممود اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د.عمر امحد سعيد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ا.م.د.غيداء كائن صاحل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة االستاذ ياسني عبد اللطيف البدراني املوصلي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة االستاذة بان البدران اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة ر محيد الدباغا.م.د.حممد نزا اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة الباحث رضوان شيخي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة الباحث زعبي عبد الرزاق اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة الست حنان شاكر عزيز حسن اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة الست صابرين عبد الرمحن عبداهلل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة الست وسن عالء حممد حسن شرب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة الطالبة منال موفق حممد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة الكاتبة سحرعزيز خليل العبادي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة انعام جواد العباسي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة اوس عادل عبدالوهاب النعيمي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة اميان عبد الرمحن حسن اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة اسم مدرس مساعدجنان مهدي ج اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة حامد عبدالقادر حامد انقوبيا اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة خلودة محيد حريش اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. بشرى عناد حممد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. رنا سامل حممد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. سحر حممود جواد كريم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. شامل عناد حسن اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. ليث حممد الطعان اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. مأمون شاكر إمساعيل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. حممد عبد الكريم امحد النعيمي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. حممد جنم عبد الشيباني اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة د. ياسر نهاد ناظم النعيمي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة دحامرهان هادي  اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة زينب حامت رزوقي اخلزرجي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة شوخان امني امحد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة صفا عدنان خاشع اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة عمر سعدون محد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. ايناس مزاحم عبد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. بلقيس جبارعبد الوهاب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. حنان هاشم حممد سعيد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. زينه قاسم هاشم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. سندس جميد جبار اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. عامر بلو امساعيل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. فالح ثامر علوان اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. لقاء فتحي عبداهلل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م. مالحظ أوس عبد احلميد رشيد محيد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. تغريد جاسم عطيه اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. حنان عبداخلالق علي السبعاوي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. خضري عباس ماذي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. سجى قحطان حممد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. سيماء فيصل حممد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. صهيب حازم عبد الرزاق اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. عبداهلل عبداحلسني حممد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. غياث منهل هادي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. قاسم عبد األمري وسيم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. لقاء خليل امساعيل حييئ الغزايل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة عبدالوهاب م.د. ملياء جبار اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. ميساء صباح حامد سعيد العبيدي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. هديل يوسف حممود البارودي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. هناءعبداهلل عبيد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. هند عبد احلق عبد الستار اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د. وسن جاسم حممد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.د.غصون كريم جمذاب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م عبري أمحد جاسم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. امحد طعمه جعفر اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. خضر امحد سليمان عثمان اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. راكان فرج عازر اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة حل مصطفىم.م. ريم حممد صا اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. زياد عالء حممود اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. شامل صاحل عبداهلل اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. فاطمة عامر علي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. فائز فتح اهلل عبد الوهاب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. فكتوريا مناتي حممود اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. ملياء أمحد امساعيل اجلمال اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. حممد عبد قاسم اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. حممود صاحل عبد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. منار عبدالكريم زيدان اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. مهى عديل سلمان اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة م.م. وضاح خالد امحد اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة وفاء خضر امحد م.م. اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة مربمج اقدم عمر مهند حييى اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة حممد اسعد شعيب اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 احملرتم/ة هبة صاحب رشيد الزبيدي اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

أ.د. ميسون ذنون العباجيي
 مدير مركز دراسات املوصل



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 احملرتم/ة وسن عدنان رشيد صاحل العسكري اىل/
 االفرتاضية بعنوان : العلمية متنح لكم هذه الشهادة تقديرًا حلضوركم احملاضرة

 ملساعدة يف بناء تارخيها احلاضر؟كيف ميكن ملاضي املوصل العثماني ا

 تهاالتي الق
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن /األستاذ الدكتور دينا رزق خوري

عرب املنصة االلكرتونية  2021/شباط/18املوافق  اخلميسوذلك يف يوم مركز دراسات املوصل  نظمهاو  
(Zoom) اعة السادسة مساء والعاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.وذلك يف متام الس 

                       

.د. ميسون ذنون العباجييأ
 مدير مركز دراسات املوصل


